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Vánoce bez stresu? I to je možné. Naše čtenářky mi poslali několik tipů, jak se před Vánoci
nezbláznit. I když některé už nestihnete, zkuste se zamyslet o letošních Vánocích, jestli
všechen ten shon stál za to a nebylo by lepší příští rok trochu ubrat..

„Vánoční úklid a blázinec s pečením? To u nás nehrozí.“ Napsala nám Iva, maminka školáka a
předškoláka. „Ještě loni jsem to zkoušela, ale nakonec vše dopadlo tak, že jsem do Vánoc
nedělala nic jiného, než jen pořád dokola uklízela, abych byt udržela v načančaném stavu.
Vždycky večer byl perfektně naklizený, ale během dne stihly děti nadělat nepořádek, který pak
trvalo uklidit hodinu a půl. Pečení byla další anabáze. Chtěla jsem do něj zapojit děti, jenže
místo jednodenního pečení jsem pekla týden. Veškeré vykrajování, válení rohlíčků atd., děti
bavilo jen chvíli a pak s těstem blbnuly, házely ho po sobě, dělaly patvary, až těsto nešlo použít.
Už upečené kousky zase okusovaly nebo nechtěně polámaly. Místo pohody u pečení, jsem na
ně pak křičela a bylo mi jich líto. Letos jsme tedy rozhodli jinak. O okna a koberce se postarala
najatá firma, běžný úklid udělám den před Vánoci a ten velký postupně během roku. Vanilkové
rohlíčky jsem koupila v hypermarketu a jsou výborné, k tomu jsem jeden večer upekla dva
druhy z lineckého těsta a druhý večer udělala další dva druhy z nepečeného. Místo stresu u nás
letos vede pohoda a vánoční atmosféra je cítit daleko víc, než kdyby na stole bylo 10 druhů
cukroví a ve skříních dokonale srovnané komínky prádla a dalších věcí.“

„My už máme Vánoce od srpna.“ Vypráví těhotná Alena. „Jakmile jsem se dozvěděla, že mám
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termín na Štědrý den, uvažovala jsem o tom, jak to zvládnout, abych v případě komplikací,
neměla doma nepořádek a nedopečené cukroví. A tak když zrovna venku nebylo pěkně,
postupně jsem si nadělala těsta na cukroví a zmrazila. Po dárečcích jsem se podívala během
nakupování výbavy a spojila všechno dohromady. V říjnu jsem začala s pečením a zdobením
cukroví a to jsem zase dala do mrazáku. Bavilo mě to daleko víc, protože jsem věděla, že péct
nemusím. Teď jsem ho vyndala a je mňam. Uklízím průběžně a teď se rozhodně moc
nenamáhám, vždyť to na mě může přijít každou chvíli. Ale ať už se Adélka narodí kdykoliv,
doma bude vše jak se na pravé Vánoce sluší a patří. A hlavně bez zbytečného honění.“

„Děláme to tak už třetí rok a vřele doporučuji.“ Napsala nám Jana. „Totiž my vždycky týden před
Vánoci vyrazíme k moři. Dárky a vše potřebné nakoupím na podzim, upeču tři druhy cukroví a
koupím vánočku, kterou zmrazím. Od moře se vrátíme odpočatí a netěšení, do vánoční nálady
se dostanu balením dárků a do přeplněných obchodů díky skvělé přípravě ještě před
dovolenou, nemusím.“

A jak to vypadalo s přípravami u vás? Máte také nějaký trik, jak se vyhnout stresu, nebo jste
jako každý rok uhoněná a přitom nevidíte moc výsledků?
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